Programa Petrobras Ambiental
Seleção 2006
Resultado
PROJETOS NACIONAIS
Pará e Amapá
Incentivo à gestão integrada dos recursos hídricos no Parque Indígena do
Tumucumaque
Proponente: Equipe de Conservação da Amazônia
Capacitação de diversos atores para a gestão integrada dos recursos hídricos no Parque
Indígena do Tumucumaque e na Terra Indígena Paru D´Este.

São Paulo e Paraná
Vale das Águas, Vale da Vida, Vale do Ribeira
Proponente: Instituto Ambiental Vidágua
Proteção e restauração dos sistemas hidroecológicos da Bacia Hidrográfica do Rio Ribeira
de Iguape e áreas costeiras do Vale do Ribeira, entre São Paulo e Paraná.

PROJETOS REGIONAIS
Rio Grande do Sul /Santa Catarina
Soluções Ambientais para Problemas Sociais: Manejo e Conservação dos Recursos
Naturais
Proponente: Centro Ecológico
Desenvolvimento de proposta de gestão integrada de recursos hídricos e de ações
educação ambiental.

REGIÃO NORDESTE
Bahia
Sertão Verde

Instituição: APAEB - Associação de Desenvolvimento Sustentável Solidário da Região
Sisaleira
Melhoria das condições ambientais no sertão baiano, através de projetos de educação
ambiental e de reflorestamento.
Projeto Coral Vivo
Instituição: Associação Amigos do Museu Nacional
Conservação e recuperação de recifes de corais em vários municípios no extremo sul do
estado da Bahia.

Pernambuco
Cultivo de macrolagoas marinhas no litoral do estado de Pernambuco
Instituição: Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal de
Pernambuco
Viabilizar o cultivo de macroalgas marinhas, em áreas protegidas por recifes no litoral de
Pernambuco, visando à geração de emprego e renda para a população das praias
selecionadas.
Mapas de Pesca: identidade e pertença, uma contribuição ao ordenamento pesqueiro
do Estado de Pernambuco
Instituição: Centro de Estudos e Pesquisas Josué de Castro
Ordenamento da atividade pesqueira do litoral norte de Pernambuco.

Maranhão
Projeto Cetáceos do Maranhão
Instituição: ICEP - Instituto Ilha do Caju
Mitigação dos fatores antrópicos que acometem os cetáceos no Delta do Parnaíba,
mediante a conscientização de pescadores e a busca de fontes de renda alternativas para
as comunidades.

Alagoas
Projeto Pilar – ações integradas para gestão ambiental e proteção dos recursos
hídricos Instituição: Instituto: Eco-Engenho de Tecnologia Aplicada ao Desenvolvimento
Sustentável
Desenvolvimento de ações integradas para gestão socioambiental do ecossistema
lagunar Mundau-Manguaba, onde há atividades exploração de gás e petróleo.

Piauí
A água e o berço do homem americano
Instituição: Fundação Museu do Homem Americano
Promoção de ações integradas voltadas para gestão de recursos hídricos na região dos
Parques Nacionais da Serra da Capivara, Serra das Confusões e áreas circunvizinhas do
semi-árido nordestino

Paraíba
Água: fonte de alimento e renda – alternativa sustentável para o semi-árido
Instituição: Certi - Fundação Centro de Referência em Tecnologias Inovadoras
Desenvolvimento de práticas voltadas para recuperação, conservação e o uso racional
dos recursos hídricos subterrâneos das regiões que utilizam dessalinizadores no semiárido nordestino.

Ceará
De olho na água
Instituição: Fundação Brasil Cidadão para Educação, Cultura e Tecnologia
Ações voltadas para a melhoria da qualidade dos sistemas hídricos na planície costeira de
Icapuí, a leste do Ceará, visando à recuperação dos ecossistemas costeiros marinhos.

Rio Grande do Norte
Rio Apodi / Mossoró: integridade ambiental a serviço de todos
Instituição: Fundação Guimarães Duque
Monitoramento da Bacia Hidrográfica do Rio Apodi / Mossoró, por meio do zoneamento e
manejo de áreas degradadas da mata ciliar e de ações de educação ambiental.

Região Norte
Pará
Escola Casa da Virada
Instituição: Instituto Peabiru
Implementação do centro educacional e científico voltado para a recuperação e
conservação dos manguezais e para a valorização dos recursos hídricos.

Acre
Gestão de recursos hídricos na micro-bacia do Rio Caeté e Macauã e afluentes do lago e
rio Purus
Instituição: Fundação Amigos da Amazônia
Promoção da gestão participativa dos recursos hídricos por meio da capacitação e
monitoramento de agentes ambientais comunitários de reservas extrativistas do estado.
Homem e a floresta, as águas e o solo: integração necessária para a sustentabilidade
da vida na região acreana, Brasil
Instituição: Fundação Arthur Bernardes – FUNARBE
Caracterização hidroambiental e avaliação da qualidade dos recursos hídricos da bacia
hidrográfica do Riozinho do Rola, além da mobilização e capacitação de comunidades e
técnicos.

Tocantins
Proteção dos Recursos Hídricos na Bacia do Rio do Coco
Instituição: Instituto Ecológica Palmas TO
Desenvolvimento de estratégias de proteção de recursos hídricos na bacia do Rio do
Coco, que incluem um programa de educação ambiental e a recuperação de áreas
degradadas de mata ciliar.

Amazonas
Mutirão das águas: conservação e uso sustentável dos recursos hídricos por meio da
gestão compartilhada
Instituição: Conselho Nacional dos Seringueiros
Promoção da sustentabilidade da área de influência do gasoduto Coari-Manaus,
prioritariamente nos municípios de Coari e Manacapuru, através de aplicações
tecnológicas voltadas para a gestão compartilhada.

Roraima
Programa Técnico Científico, Didático, Pedagógico na temática ambiental dos Recursos
Hídricos em Boa Vista
Instituição: Fundação Ajuri de Apoio ao Desenvolvimento da UFRR

Desenvolvimento de um programa de caráter multidisciplinar que alie pesquisa a práticas
pedagógicas voltadas para proteção e conservação dos recursos hídricos do município de
Boa Vista e entorno.

Região Centro-Oeste
Mato Grosso do Sul
Projeto Demonstrativo de Recuperação de Matas Ciliares no Rio Mimoso
Instituição: Instituto das Águas da Serra da Bodoquena
Promoção de ações de recuperação de matas ciliares em propriedades às margens do rio
Mimoso, no município de Bonito.

Goiás
Águas do Cerrado
Instituição: Associação dos Assentamentos do Projeto Novo Oriente
Recuperação e conservação dos recursos hídricos do Assentamento Novo Oriente e Nova
Aurora, na região de Ceres.

Mato Grosso
De adversários a parceiros: união dos povos da floresta para a proteção dos
formadores do Madeira
Instituição: Sindicato dos trabalhadores rurais de Aripuanã
Estímulo à gestão participativa de recursos hídricos nas microbacias dos rios formadores
do Rio Madeira.

Região Sudeste
São Paulo
Ribeirão Tanquinho Vivo – Mobilização e Educação Ambiental como Instrumentos de
Gestão Ambiental
Instituição: S.O.S. Cuesta de Botucatu – Movimento em Defesa do Meio Ambiente
Mobilização da comunidade para a recuperação de rios urbanos através de ações de
educação ambiental e da criação modelo de gestão ambiental compartilhada.

Arandu Porá: Educação e sabedoria da Mata Atlântica e das águas entre os Guarani –
aldeia Krucutu
Instituição: Associação Guarani NHE’E PORÃ
Preservação e recuperação de nascentes da área ocupada pelas aldeias indígenas Guarani
Mbyá, na Área de Proteção Ambiental Capivari-Mono, às margens da represa Billings.
Água de beber, de comer, de usar e conservar - ciclos contínuos
Instituição: Associação super eco de integração e desenvolvimento da criança
Conservação e recuperação dos recursos hídricos da sub-bacia do Rio Juqueriquerê, no
município de Caraguatatuba.
De Olho nos Rios
Instituição: Associação Mata Ciliar
Capacitação de técnicos, educadores e líderes comunitários, produção de mudas de
árvores nativas de interesse econômico em vários municípios e monitoramento a
qualidade da água nas Áreas de Proteção Ambiental do Piracicaba e Jundiaí-Cabreúva.
Conhecimentos escolares relacionados à ciência, à sociedade e ao ambiente em microbacia urbana
Instituição: Fundação de Desenvolvimento da UNICAMP
Elaboração, aplicação e avaliação de projetos escolares em duas escolas estaduais de
Campinas a partir de resultados de pesquisas ambientais.

Minas Gerais
Caminho das águas – uma proposta para o semi-árido
Instituição: Banco de Êxito S.A. – Solidariedade e Autonomia
Recuperação dos ecossistemas da bacia do rio Araçuí e promoção do uso racional dos
recursos naturais da região.

Espírito Santo
Resgate da qualidade de vida de uma comunidade rural: sub-bacia do córrego Caxixe,
ES
Instituição: O Instituto Ambiental
Resgate da qualidade de vida da comunidade rural de Vila Dordenone, por meio do
tratamento do esgoto sanitário, da recuperação do meio ambiente e da educação
ambiental.

Rio de Janeiro

Planejamento estratégico da região hidrográfica dos rios Guapi-Macacu e CaceribuMacacu
Instituição: Fundação Euclides da Cunha
Conservação e recuperação dos recursos hídricos da sub-bacia do Rio Juqueriquerê, no
município de Caraguatatuba.
Gestão Socioambiental de Reserva Extrativista Marinha para o Ecodesenvolvimento
Instituição: Fundação COPPETEC
Desenvolvimento de um modelo de co-gerenciamento para a Reserva Extrativista
Marinha de Arraial do Cabo, para posterior replicação em outras reservas ou unidades de
conservação marinhas.
Novo Horizonte 1
Instituição: Floresta Brasil
Revitalização do solo, estabilização de encostas e recarga dos lençóis subterrâneos da
região do médio Paraíba e centro-sul fluminense.

Região Sul
Rio Grande do Sul
Gestão Sustentável das Lagoas Costeiras do Litoral Médio e Sul do Estado do Rio
Grande do Sul
Instituição: Fundação Universidade de Caxias do Sul
Proteção das Lagoas Costeiras do Litoral Médio e Sul do Rio Grande do Sul mediante a
implantação de um projeto de gestão integrada e de uso racional dos recursos hídricos.
Projeto Peixe Dourado
Instituição: Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS
Promoção do uso sustentável da água na Bacia do Rio dos Sinos através do
monitoramento da qualidade das águas e da capacitação de agentes multiplicadores
destas práticas.

Santa Catarina
Serra do Mar – Água e vida
Instituição: Instituto Rã-Bugio para conservação da biodiversidade
Implantação de Centro de Interpretação da Mata Atlântica e de programa de educação
ambiental junto à comunidade do vale do rio Itapocu.

Tecnologias Sociais para a Gestão da Água
Instituição: Fundação de Amparo a Pesquisa e a Extensão Universitária
Capacitar comunidades oito municípios para a gestão sustentável das bacias
hidrográficas de Santa Catarina.

Paraná
Águas em Movimento
Instituição: ARCAC - Associação Regional do Cooperação Agrícola do Contestado – ARCAC
– Bituruna/Paraná – mais cinco entidades parceiras
Promoção de ações de educação ambiental e de gestão sustentável de recursos hídricos
junto a cerca de 1.700 famílias residentes em assentamentos e comunidades rurais da
região centro-sul e sudoeste do Paraná.

